Wijzingen Parodontologische behandelingen
Afgelopen jaar zijn er een aantal wetten verandert. Hierdoor zijn er vanaf 1 januari 2018 een aantal
zaken rondom parodontologische behandelingen die gaan veranderen Zo zijn er niet langer
verschillende tarieven voor tandartsen en mondhygiënisten. Ook zijn de prestatieomschrijvingen van
initiële behandeling en de parodontale nazorg aangepast. Tevens heeft de NZa de tarieven
geïndexeerd.
Hieronder leggen we uit wat dit voor u inhoudt:
In het hoofdstuk parodontologie van de prestatie- en tariefbeschikking van de NZa zijn tot op heden
voor initiële behandeling en voor de nazorg aparte tarieven opgenomen voor tandartsen en
mondhygiënisten. Het mag duidelijk zijn dat dit niet langer aansluit bij de gemiddelde mondzorgpraktijk
waar in teamverband wordt gewerkt.
De belangrijkste wijzigen zijn gekomen met het toevoegen de tarieven voor de complexe
behandelingen, de T21 en T44.

Initiële parodontale behandeling per element (T21, T22)
•
•

T21 Grondig reinigen wortel, complex
T22 Grondig reinigen wortel, standaard

€ 29,84
€ 22,10

Afgelopen jaar was er geen onderscheid in complexiteit. Aangezien het schoonmaken van
meer wortelige elementen, dan wel elementen met diepe pockets tijdrovender is en hiervoor
vaak een uitgebreidere instructie en advies omvat over hoe te onderhouden, dan wel
instrumentarium benodigd is voor het uitvoeren hiervan, heeft men hier onderscheid in
gemaakt.
Omschrijving:
De prestatie codes T21 en T22 zijn bedoeld voor de initiële parodontale behandeling en kunnen
uitsluitend in rekening worden gebracht na uitgevoerd parodontaal onderzoek met pocketstatus of
parodontiumstatus bij patiënten met gemeten en geregistreerde DPSI-score 3 (plus of min) of DPSIscore 4. Tijdens deze behandeling kan maximaal tweemaal per drie gebitselementen verdoving (A10)
in rekening worden gebracht. Onder initiële parodontale behandeling wordt verstaan:
•
•
•
•
•
•
•

kleurtest;
plaque scoren;
het verwijderen van alle aanwezige tandplak /tandsteen boven en onder het tandvlees
wortels glad maken;
het polijsten van de elementen;
het begeleiden tot het moment dat de herbeoordeling kan plaatsvinden;
het geven van instructie mondhygiëne en voorlichting over mondhygiëne.

T21 - Complex reinigen wortel is uitsluitend van toepassing voor initiële parodontale behandeling van
een enkelwortelig gebitselement met pockets van ≥8 mm of een meerwortelig element met pockets
van ≥ 6 mm.
T22 - Standaard reinigen wortel is van toepassing voor initiële parodontale behandeling van een
enkelwortelig element met pockets van 4-7 mm of een meerwortelig element met pockets van 4-5 mm.

Parodontale nazorg (T41,T42,T43,T44)
•
•
•
•

T41 Beperkt consult parodontale nazorg
T42 Consult parodontale nazorg
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg
T44 Complex consult parodontale nazorg

€ 58,02
€ 83,99
€ 111,62
€ 148,64

Afgelopen jaar werd een kort consult, standaard consult en uitgebreid consult vooral
beoordeeld op hoe lang we met iemand bezig waren. Echter door de aanpassing van de criteria
in het kader van transparante zorg, zullen we voortaan niet alleen kijken naar de tijd, maar ook
naar de gestelde criteria betreft complexiteit en enkelwortelige dan wel meer wortelige tanden
en kiezen. Het kan dus voorkomen dat u een andere code zal zien op uw factuur. Mocht hier
sprake van zijn, dan zal de mondhygiënist dat bespreken met u.
Standaard consult nazorg
T42 - Een consult parodontale nazorg is uitsluitend van toepassing voor patiënten waarbij
voorafgaande aan de initiële parodontale behandeling een DPSI-score 3 (plus of min) of score 4 is
gemeten en bij wie nadien herbeoordeling van het behandelresultaat heeft plaatsgevonden. Ook is
consult parodontale nazorg van toepassing voor de nazorg ten behoeve van patiënten bij wie, na een
flapoperatie, het postoperatief evaluatieonderzoek heeft plaatsgevonden. Parodontale nazorg is niet
(meer) van toepassing voor periodieke vervolgconsulten, indien bij evaluatieonderzoek van de
parodontaal behandelde patiënt is komen vast te staan dat geen pockets meer aanwezig zijn met een
diepte van 4 mm of meer.
Een consult parodontale nazorg omvat:
•
•
•
•
•
•

het beoordelen van de parodontale situatie;
het controleren van de mondhygiëne;
het verwijderen van de aanwezige plaque en tandsteen;
zo nodig wortels glad maken;
het polijsten van de gebitselementen;
het geven van instructie mondhygiëne en voorlichting over mondhygiëne.

Aanpassing op het standaard consult nazorg
T41 - Een beperkt consult parodontale nazorg omvat de items als genoemd bij het consult
parodontale nazorg, met dien verstande dat bij het beperkt consult, wegens bijvoorbeeld een
uitzonderlijk goede mondhygiëne, één of twee subgingivaal behandelde elementen of een zeer
beperkt aantal aanwezige gebitselementen, een aantal items niet en/of beperkt hoeven plaats te
vinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan alleen de aanwezigheid van het boven- en/of onderfront.
T42 - Een uitgebreid consult parodontale nazorg omvat de items als genoemd bij het consult
parodontale nazorg, met dien verstande dat bij het uitgebreid consult, wegens bijvoorbeeld een
ontoereikende mondhygiëne, er een aantal te behandelen subgingivale pockets is van 5mm of dieper
(zonder complicerende factoren), vatbaarheid voor parodontale ontstekingen, op meerdere items een
zwaardere nadruk moet worden gelegd.
T44 - Een complex consult nazorg is in principe hetzelfde als een uitgebreid consult nazorg met dien
verstande dat door aanwezigheid van complicerende factoren die moeilijkheidsgraad op meerdere
items van de voorlichting en/of het klinisch handelen een nog zwaardere nadruk moet worden gelegd.

Onder complicerende factoren wordt verstaan:
•
•
•
•

meerwortelig element;
furcatie defect;
angulair defect (röntgenologisch);
infrabony defect (röntgenologisch).

Als globaal uitgangspunt denk hierbij aan de volgende criteria: Enkelwortelige elementen met pockets
van 8 mm of meer en/of meer wortelige elementen met pockets van 6 mm of meer.
Begroting en behandelplan:
Voorheen telden we bij het opstellen van een behandelplan het aantal tanden en kiezen dat
behandeld moest worden en konden we op die manier een begroting uitbrengen. Echter gaat
dit niet meer en zullen we eerst een parodontaal onderzoek moeten doen en aan de hand
daarvan een begroting op sturen naar u.

Mocht u vragen hebben, stel ze gerust.

